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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  27/11/ 2018  Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης   του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:20/27-11-2018    Αριθ. Απόφασης: 1349/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  27η Νοεμβρίου  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/72185/23.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

24.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

  

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

 29. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 32. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

15.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

   

18.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

   

21. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

5.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νη) 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

6. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

7. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος 
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ.Καραγιάννη, αποχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 12.1 : Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε 
διάφορους φορείς αρ.πρωτ. 2/71641/2018.  

 

Ο  Αντιδήμαρχος κ. Ι.Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε  
υπόψη του Σώματος το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/71641/2018 διαβιβαστικό 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο 
διαβιβάζεται το υπ΄αριθ.9/21-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
(αριθ. εισήγησης 15/21-11-2018),  που έχει ως εξής:  

 

«Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας , Δια βίου Μάθησης και Προσχολικής 
Αγωγής και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου 
Ρόδου  κ. Ιωάννης Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα , θέτει υπόψη 
των μελών τα παρακάτω: 
 
  Έχοντας υπόψη : 
1.Τις διατάξεις της  περ. Στ) της παρ. Ι του άρθρου 75 του 
Ν.3463/2006 στην οποία  ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες 
του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις 
κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού 
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή (αρμοδιότητα 17 η 
οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α' ).  
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.α/30-9-1985 ) « Δομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 50 παρ. 3 του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες : « Η δημοτική ή 
κοινοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας 
και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη 
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές 
δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και 
παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και 
συντήρηση τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 ( τ.Α΄110 ) όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα σύμφωνα με τις οποίες η σχολική περιουσία ( 
κινητή και ακίνητη) έχει περιέλθει στους οικείους Ο.Τ.Α. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος 
Α' ) στο οποίο  αναγράφεται ότι , ύστερα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη 
προς τις ρυθμίσεις του , καταργείται .   
5. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με το οποίο , με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η  
χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου,  για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η 
παραχώρηση ανακαλείται με όμοια  απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν 
υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
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επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά 
πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι 
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα.  
Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου δίνεται 
πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
6.Τις διατάξεις των άρθρων 102 & 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), 
7. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),  
8. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ με Αριθ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 
318/25.02.2011 τεύχος Β' ) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» 
9. Τις με αριθ. 2/71759/2-6-2011 (ΦΕΚ 1370/τ.β/16-6-2011) και 
2/71762/2.6.2011 ( ΦΕΚ 1414/τ.β/16.6.2011) συστατικές Πράξεις , σύμφωνα 
με τις οποίες συστάθηκαν και λειτουργούν ΝΠΔΔ στο Δήμο Ρόδου με την 
επωνυμία ΄΄ Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ αντίστοιχα .  
10.Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ.α./17.9.2013 ) « 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις » όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 
11.Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 ( ΦΕΚ 50/τ.α./14.5.2015 ) « Επείγοντα 
μέτρα για την Πρωτοβάθμια , Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις ». 
12.Τις διατάξεις του ΠΔ 79/2017 ( ΦΕΚ 109/τ.α/1.8.2017 ) « Οργάνωση και 
λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων » 
13.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου 
(ΦΕΚ     3159/τ.β./30.12.2011 ). 
14.Την υπ΄αριθ.157/αριθ.πρωτ.2/2715/12.1.2018 ( ΑΔΑ : 7Τ6ΛΩ1Ρ-ΔΟΕ ) 
Απόφαση Δημάρχου Ρόδου περί « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων ». 
15. Την υπ΄αριθ. 751/26-9-2017 (ΑΔΑ:7ΘΒΦΩ1Ρ-ΟΟ2) Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, για τον ορισμό Προέδρου και παραγωγικών 
τάξεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
16. Την υπ΄αριθ. 4925/17-10-2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: 
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου» (AΔΑ:ΩΣΛ7Ω1Ρ-767). 
17. Την με αριθ. πρωτ. 94276/13.11.2017 γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου , αναφορικά με την δυνατότητα παραχώρησης ή 
μη της χρήσης σχολικών χώρων λειτουργούντων σχολείων σε ιδιοκτήτες 
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.  
18. Την υπ΄αριθ. 53/29-10-2018 (ΑΔΑ7ΣΟΩ465Ν6Φ-ΛΓ5) Απόφαση Δ.Σ. 
του ΝΠΔΔ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
΄΄περί: «Παραχώρηση αιθουσών του 18ου  Δημοτικού Σχολείου 
Πόλεως Ρόδου για την διεξαγωγή εξετάσεων  EUROPALSO- εξετάσεις  
γλωσσομάθειας.». 
19. Την υπ΄αριθ. 54/29-10-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΛΤ465Ν6Φ-Ι6Τ) Απόφαση Δ.Σ. του 
ΝΠΔΔ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
΄΄περί: «Παραχώρηση αιθουσών του 18ου  Δημοτικού Σχολείου 
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Πόλεως Ρόδου στον  Αναπτυξιακό Κοινωνικό και Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ανάληψης  για τις  δραστηριότητες του κατά το σχολικό 
έτος 2018-2019». 
20. Την υπ΄αριθ. 52/29-10-2018 (Α∆Α: ΩΑ5Η465Ν6Φ-ΠΨ2) 
Απόφαση ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ ΄΄περί: «Παραχώρηση αιθουσών του 
1ου Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου σε Συλλόγους  
για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες τους κατά το σχολικό έτος 
2018-2019». 
21. Την υπ΄αριθ. 55/29-10-2018 (Α∆Α: Ω89Θ465Ν6Φ-ΠΚ3) 
Απόφαση ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ ΄΄περί: «Παραχώρηση αιθουσών του 
1ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Ιαλυσού στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 
ΡΟ∆ΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ»  για τις  δραστηριότητες του 
κατά το σχολικό έτος 2018-2019.» 
22. Την υπ΄αριθ. 58/29-10-2018 (Α∆Α: Ω462465Ν6Φ-ΟΡΚ) Απόφαση 
∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ ΄΄περί: «Παραχώρηση  της αίθουσας εκδηλώσεων  
του 13ου   ∆ηµοτικού Σχολείου Ρόδου   στον Πολιτιστικό Σύλλογο  
Γονέων και Κηδεµόνων για παράδοση µαθηµάτων παραδοσιακών 
χορών κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 5-7 µ.µ.» 
23. Την υπ΄αριθ. 57/29-10-2018 (Α∆Α: ΨΕΧΤ465Ν6Φ-ΒΗ6) 
Απόφαση ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ ΄΄περί: «Παραχώρηση  του προαύλιου 
χώρου του  ∆ηµοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως  στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο  Αρχίπολης  για την  εκδήλωση στις 25/11/2018.» 
 

Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων και δράσεων των αιτούντων φορέων προσιδιάζει με τον 
χαρακτήρα και το πνεύμα της εκπαιδευτικής κοινότητας και των 
προβλεπομένων διατάξεων, προτείνω στα μέλη της Επιτροπής για την θετική 
εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου ως προς  : 
 

1. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 18ου  

Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου για την διεξαγωγή 

εξετάσεων  EUROPALSO- εξετάσεις  γλωσσομάθειας την 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018. 

2. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 18ου  

Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου στον  Αναπτυξιακό 

Κοινωνικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης  για τις  

δραστηριότητες του κάθε Τετάρτη 18.00-21.00 και Σάββατο 

10.00-14.00 για το σχολικό έτος 2018-2019. 

3. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και 

αύλειου χώρου του 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 

Πόλεως Ρόδου στους Συλλόγους: α. ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤ.& ΠΕΡΙΒ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓ. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. β. Σύλλογος Ποντίων  Ρόδου ο 

ΔΙΓΕΝΗΣ, γ. Αθλητικός  Ομιλος Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης 

Σταματίου, για εκδηλώσεις και δραστηριότητές τους,  για το 

σχολικό έτος  2018-2019. 

4. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 1ου  

Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 

ΡΟΔΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ»  για τις  δραστηριότητες του 

κάθε Παρασκευή από τις 6.00 έως τις 9.00 μ.μ για το σχολικό 

έτος 2018-2019. 

5. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας 

εκδηλώσεων  του 13ου   Δημοτικού Σχολείου Ρόδου   στον 

Πολιτιστικό Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων για παράδοση 

μαθημάτων παραδοσιακών χορών κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 

5-7 μ.μ.. 

6. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του προαύλιου 

χώρου του  Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως  στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο  Αρχίπολης  για την  εκδήλωση στις 25/11/2018. 

 
με βασική προϋπόθεση των εν λόγω παραχωρήσεων την μη παρεμπόδιση της  
εκπαιδευτικής  διαδικασίας . 
 

1. Μετά την λήψη της παρούσας Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ο ( νόμιμος )     εκπρόσωπος του φορέα θα συνυπογράψει τη σχετική « 
Σύμβαση παραχώρησης  σχολικού χώρου » στην οποία θα καθορίζονται 
επακριβώς τα όρια του χώρου , οι   κανόνες παραχώρησης , το χρονικό 
διάστημα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά   στην σχετική απόφαση 
της σχολικής επιτροπής που μνημονεύεται παραπάνω,   καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του  

          σχολείου.  
    
     2.  Σε κάθε περίπτωση κατά την διάρκεια της χρήσης των σχολικών χώρων 

, θα πρέπει     να αναληφθεί η ευθύνη εκ μέρους του φορέα – χρήστη 
για την αποκατάσταση   τυχόν φθορών και ζημιών και να καταβληθούν 
οι επί πλέον δαπάνες φωτισμού , θέρμανσης , ύδρευσης και 
καθαριότητας με ποσό υπό μορφή δωρεάς ,το οποίο και   θα κατατεθεί 
στον κεντρικό λογαριασμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΄΄ Σχολική  

          Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ και στην 
συνέχεια θα  αποδοθεί στην οικονομική διαχείριση του Συμβουλίου 
Σχολικής Κοινότητας  του εκάστοτε σχολείου.       

 
     3.  Η εν λόγω παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του 
Δημοτικού  Συμβουλίου Ρόδου.  
      

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ρόδου μετά από διαλογική 
συζήτηση των μελών της και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  Ομόφωνα  
       

1. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 

18ου  Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου για την διεξαγωγή 

εξετάσεων  EUROPALSO- εξετάσεις  γλωσσομάθειας την 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018. 

2. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 

18ου  Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου στον  Αναπτυξιακό 

Κοινωνικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης  για τις  

δραστηριότητες του κάθε Τετάρτη 18.00-21.00 και Σάββατο 

10.00-14.00 για το σχολικό έτος 2018-2019. 

3. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και 

αύλειου χώρου του 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 

Πόλεως Ρόδου στους Συλλόγους: α. ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤ.& ΠΕΡΙΒ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. β. Σύλλογος Ποντίων  Ρόδου ο 

ΔΙΓΕΝΗΣ, γ. Αθλητικός  Ομιλος Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης 

Σταματίου, για εκδηλώσεις και δραστηριότητές τους,  για το 

σχολικό έτος  2018-2019. 

4. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 1ου  

Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 

ΡΟΔΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ»  για τις  δραστηριότητες του 

κάθε Παρασκευή από τις 6.00 έως τις 9.00 μ.μ για το σχολικό 

έτος 2018-2019. 

5. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας 

εκδηλώσεων  του 13ου   Δημοτικού Σχολείου Ρόδου   στον 

Πολιτιστικό Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων για παράδοση 

μαθημάτων παραδοσιακών χορών κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 

5-7 μ.μ.. 

6. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του προαύλιου 

χώρου του  Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως  στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο  Αρχίπολης  για την  εκδήλωση στις 25/11/2018. 

 
με βασική προϋπόθεση των εν λόγω παραχωρήσεων την μη παρεμπόδιση της  
εκπαιδευτικής  διαδικασίας . 
 

1. Μετά την λήψη της παρούσας Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ο ( νόμιμος )    εκπρόσωπος του φορέα θα συνυπογράψει τη σχετική « 
Σύμβαση παραχώρησης  σχολικού χώρου » στην οποία θα καθορίζονται 
επακριβώς τα όρια του χώρου , οι   κανόνες παραχώρησης , το χρονικό 
διάστημα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά   στην σχετική απόφαση 
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της σχολικής επιτροπής που μνημονεύεται παραπάνω,   καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του  

          σχολείου.  
    
     2.  Σε κάθε περίπτωση κατά την διάρκεια της χρήσης των σχολικών χώρων 

, θα πρέπει   να αναληφθεί η ευθύνη εκ μέρους του φορέα – χρήστη 
για την αποκατάσταση  τυχόν φθορών και ζημιών και να καταβληθούν 
οι επί πλέον δαπάνες φωτισμού , θέρμανσης , ύδρευσης και 
καθαριότητας με ποσό υπό μορφή δωρεάς ,το οποίο και   θα κατατεθεί 
στον κεντρικό λογαριασμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΄΄ Σχολική  

          Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ και στην 
συνέχεια θα    αποδοθεί στην οικονομική διαχείριση του Συμβουλίου 
Σχολικής Κοινότητας  του εκάστοτε σχολείου.       

 
     3.  Η εν λόγω παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του 

Δημοτικού  Συμβουλίου Ρόδου.  
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Α.Κωνσταντίνου, 
Γ.Κακούλης, , Α.Παπουράς, Ι.Περδίκης, Στ.Στάγκας και ο επικεφαλής 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, απουσίαζαν από 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα  
 
 

7. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 

18ου  Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου για την διεξαγωγή 

εξετάσεων  EUROPALSO- εξετάσεις  γλωσσομάθειας την 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018. 

8. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 

18ου  Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου στον  Αναπτυξιακό 

Κοινωνικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης  για τις  

δραστηριότητες του κάθε Τετάρτη 18.00-21.00 και Σάββατο 

10.00-14.00 για το σχολικό έτος 2018-2019. 

9. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και 

αύλειου χώρου του 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
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Πόλεως Ρόδου στους Συλλόγους: α. ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤ.& ΠΕΡΙΒ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. β. Σύλλογος Ποντίων  Ρόδου ο 

ΔΙΓΕΝΗΣ, γ. Αθλητικός  Ομιλος Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης 

Σταματίου, για εκδηλώσεις και δραστηριότητές τους,  για το 

σχολικό έτος  2018-2019. 

10. Την έγκριση για τη  δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 1ου  

Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 

ΡΟΔΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ»  για τις  δραστηριότητες του 

κάθε Παρασκευή από τις 6.00 έως τις 9.00 μ.μ για το σχολικό 

έτος 2018-2019. 

11. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας 

εκδηλώσεων  του 13ου   Δημοτικού Σχολείου Ρόδου   στον 

Πολιτιστικό Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων για παράδοση 

μαθημάτων παραδοσιακών χορών κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 

5-7 μ.μ.. 

12. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του προαύλιου 

χώρου του  Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως  στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο  Αρχίπολης  για την  εκδήλωση στις 25/11/2018. 

 
με βασική προϋπόθεση των εν λόγω παραχωρήσεων την μη παρεμπόδιση της  
εκπαιδευτικής  διαδικασίας . 
 

2. Μετά την λήψη της παρούσας Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ο ( νόμιμος )    εκπρόσωπος του φορέα να συνυπογράψει τη σχετική « 
Σύμβαση παραχώρησης  σχολικού χώρου » στην οποία θα καθορίζονται 
επακριβώς τα όρια του χώρου , οι   κανόνες παραχώρησης , το χρονικό 
διάστημα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά   στην σχετική απόφαση 
της σχολικής επιτροπής που μνημονεύεται παραπάνω,   καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του           
σχολείου.  

    
     2.  Σε κάθε περίπτωση κατά την διάρκεια της χρήσης των σχολικών χώρων 

, θα πρέπει   να αναληφθεί η ευθύνη εκ μέρους του φορέα – χρήστη 
για την αποκατάσταση  τυχόν φθορών και ζημιών και να καταβληθούν 
οι επί πλέον δαπάνες φωτισμού , θέρμανσης , ύδρευσης και 
καθαριότητας με ποσό υπό μορφή δωρεάς ,το οποίο και   θα κατατεθεί 
στον κεντρικό λογαριασμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΄΄ Σχολική  

          Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ και στην 
συνέχεια θα    αποδοθεί στην οικονομική διαχείριση του Συμβουλίου 
Σχολικής Κοινότητας  του εκάστοτε σχολείου.       

  



10 

 

 
     3.  Η εν λόγω παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του 

Δημοτικού  Συμβουλίου Ρόδου.  
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  
 

 


